
 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For 

Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
  ตามท ี ่สำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาค 9 ได้ดำเน ินการค ัดเล ือกนว ัตกรรมการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ดี   
(Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนา
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบที่ เข้าร่วมโครงการ  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โดยนำไปสู่การพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่อย่างบูรณาการ นั้น 
 

  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เสร็จเรียบร้อยแล้วมีผลการคัดเลือก ดังนี้    
 

  1. นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านบริหารจัดการ  
   1.1 ชนะเลิศ ได้แก่ นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง ผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการ
เร ียนร ู ้ภายใต ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา  2019 (Covid-19) บนพื ้นฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
   1.2 รองชนะเลิศอันดับที ่ 1 ได้แก่ นายสวัสดิ์   เดชกัลยา ผู ้อำนวยการโรงเร ียน 
วัดบ้านพริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศ “แบบร่วมพัฒนา” (Cooperative Development Supervision) 
   1.3 รองชนะเลิศอันดับที ่ 2 ได้แก่ นายรักพงศ์  จ ุลเจริญ ผู ้อำนวยการโรงเร ียน 
บ่อไร่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดตราด นวัตกรรมการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพด้วยรูปแบบ RUBY MODEL ของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด 
  2. นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้  
   2.1 ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ ครูโรงเร ียนเทศบาลเมืองขลุง  1 
(บุรวิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี นวัตกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื่อง  
รู้ รักษ์ เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom  
   2.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวอรวรรณ  เกิดสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านนา 
(วัดช้าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที ่6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PPCI Model   
   2.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวณัชชาภรณ์  สิงห์จันทร์  และนางสาวพายุ  
พวงตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จังหวัดตราด นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนานักเร ียนให้มีทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยใช้ KIDDEE Model  
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ริ้วลายชายผ้า””       
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  3. นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   3.1 ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จ 
พระวันรัต อุปถัมภ์) และคณะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดตราด นวัตกรรม
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ KIREE Model  
   3.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี รองผู ้อำนวยการ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และคณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดจันทบุรี 
นวัตกรรมการนิเทศโดยใช้กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ท า งว ิ ช าช ีพ  Supervision using Coaching and Mentoring Process with Lesson Study via Professional 
Learning Community  
   3.3 รองชนะเล ิศอันด ับที่  2 ได ้แก่ โรงเร ียนทัพพระยาพิทยา ส ังก ัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ TPP Model 
ด้วยกระบวนการ PDCA 
  4. นวัตกรรมชมเชย ได้แก่  
   4.1 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ 
    -  โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี นวัตกรรม ระบบสถิติ Online “PDSSIMS 2020”  
    - โรงเรียนบ้านหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 จังหวัดสระแก้ว นวัตกรรมภาษาเพ่ือการแบ่งปันสังคม 
   4.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
    - นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน 
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 
    - โรงเรียนวัดโคกอุดม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี นวัตกรรมชุดการสอนจิตศึกษา ฐานสมรรถนะ  
    - โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 2 จังหวัดสระแก้ว นวตักรรมกระบวนการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยหนองเสม็ด (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
   4.3 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้แก่ 
    - โรงเรียนวัดหาดสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 นวัตกรรม PHANSA MODEL 
    

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
        ประกาศ ณ วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. ๒564 
 
  
 
 
          
 

(นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ) 
รองศึกษาธิการภาค 8  ปฏิบัติหน้าที่ 

ศึกษาธิการภาค 9 


